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IBAN/BIC pangaülekannete puhul nime ja numbrite kontrolli kohta 

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja nõuab, et pangaülekannete puhul võetaks uuesti kasutusele nime ja 
numbrite kontroll. Petitsiooni esitaja sõnul oli kontroll varem nõutav, kuid see kaotati, kui 
ülekannetel hakati kasutama IBAN/BIC koode. Petitsiooni esitajal on olnud IBAN/BIC 
koodide kasutamise puhul maksetega probleeme. Ta usub, et nime ja numbrite kontroll tuleks 
uuesti kasutusele võtta, ning palub, et Euroopa Parlament võtaks selles osas meetmeid. 

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 18. augustil 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Ülekandekorraldusel esitatud kontoomaniku nime võrdlemine kontoomaniku nimega ei 
muutunud SEPA tõttu. Juba enne IBANi kasutuselevõtmist ei olnud pankadel kohustust seda 
kontrolli teha.

Makseteenuste direktiivi1 artikli 74 lõikes 1 sätestatakse: „Kui maksekäsund täidetakse 
kooskõlas kordumatu tunnusega (IBAN, BIC), loetakse maksekäsund kõnealuse kordumatu 
tunnusega määratletud saaja osas nõuetekohaselt täidetuks.” Selle eesmärk on parandada 

                                               
1 Makseteenuste direktiiv (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&from 
=ET)
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automatiseerimist ning suurendada maksete kiirust. Ka ei tohiks trükivead põhjustada raha 
valesti ülekandmist. IBANi kontrollnumbrid toovad välja inimlikud eksimused, nt ühe numbri 
valesti kirjutamise.

Kui makse tegija kasutab rahaülekande tegemiseks korrektset IBAN/BIC teavet, kannab 
vastutust pank, juhul kui raha saadeti valele arvele. Kui aga makse tegija ei kasuta korrektset 
kontoteavet, on vastutus temal. Ka peavad pangad kontode avamise puhul tegema rahapesu 
tõkestamise kontrolli, et hoida ära kontode avamine valenimede all. Sellega hoitakse ära 
olukorrad, kus makse tegijad võivad kanda raha üle kehtivatele kontodele, mida kasutavad 
petturid.

Siinjuures tuleks märkida, et artikli 74 lõike 2 teises lõigus sätestatakse: „Maksja 
makseteenuse pakkuja teeb siiski mõistlikke jõupingutusi maksetehinguga seotud raha 
tagasinõudmiseks.” „Kui raamlepingus on nii kokku lepitud, võib makseteenuse pakkuja 
makseteenuse kasutajalt raha tagasinõudmise eest tasu nõuda.” Teisiti öeldes peaks teie pank 
(= makseteenuse pakkuja) tegema mõistlikke pingutusi teie (= makseteenuse kasutaja) raha 
tagasinõudmiseks. Pank võib aga teilt selle eest tasu nõuda.

Kokkuvõte

Makseteenuste direktiivi artikli 74 lõikes 1 sätestatakse: „Kui maksekäsund täidetakse 
kooskõlas kordumatu tunnusega (IBAN, BIC), loetakse maksekäsund kõnealuse kordumatu 
tunnusega määratletud saaja osas nõuetekohaselt täidetuks.” Selle eesmärk on parandada 
automatiseerimist ning suurendada maksete kiirust. Euroopa Komisjoni hinnangul tagatakse 
sellega õige tasakaal tarbijasõbralikkuse ja maksete turvalisuse vahel.


